
       R O M Â N I A                                    
JUDEłUL HUNEDOARA                                  
   MUNICIPIUL BRAD                                             
   CONSILIUL LOCAL             

                                                              H O T Ă R Â R E A  NR. 107/2008* 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  „Modernizare Punct Termic nr. 5 şi reŃele aferente, str. 

Privighetorilor”  municipiul Brad, jud. Hunedoara 
        
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.       

             Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune aprobarea Studiului de Fezabilitate  „Modernizare  Punct Termic nr. 5 şi reŃele aferente, str. 
Privighetorilor”  municipiul Brad, jud. Hunedoara,  întocmit de  proiectant S.C. Gevis Proteam S.R.L. 
Deva,  cu  Proiectul nr. 468/2008.      
            În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 471/2008 al ministrului internelor şi reformei 
administrative privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului „Termoficare 
2006-2015 – căldură şi confort”, a prevederilor  art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului local Brad nr. 1/2008 
privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008. 
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit „d ” şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale 
nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  Art. 1 - Se aprobă Studiul de Fezabilitate  „Modernizare Punct Termic nr. 5 şi reŃele aferente, 
str. Privighetorilor”  municipiul Brad, jud. Hunedoara, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. 2 - Se aprobă Devizul General al investiŃiei   „Modernizare  Punct Termic nr. 5 şi reŃele 
aferente, str. Privighetorilor”  municipiul Brad, jud. Hunedoara  în valoare totală de 4126,81 mii  lei    
cu  TVA din care CM 3173,42 mii lei inclusiv TVA. 
  Art. 3 - Se aprobă finanŃarea investiŃiei  în proporŃie de 40% din bugetul local al municipiului 
Brad şi cofinanŃarea în proporŃie de 60% din bugetul de stat prin bugetul MIRA. 
 Art. 4 – Se aprobă realizarea investiŃiei pe o perioada de 3 (trei) ani bugetari cu eşalonarea 
investiŃiei după cum urmează:  
 - anul I -  529,47 mii lei din bugetul local al municipiului Brad şi 794,20 mii lei din bugetul de 
stat prin buget MIRA -  total an I – 1323,67 mii lei; 
 - anul II – 560,63 mii lei din bugetul local al municipiului Brad şi 840,94 mii lei din bugetul de 
stat prin buget MIRA - total an II – 1401,57 mii lei; 
 - anul III – 560,63 mii lei din bugetul local al municipiului Brad şi 840,94 mii lei din bugetul de 
stat prin buget MIRA - total an III – 1401,57 mii lei. 
           Art. 5 - Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara  
- Primarului municipiului Brad 

  - Viceprimarului municipiului Brad 
 - Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
 - Serviciului buget finanŃe – Primăria Brad 
 - Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad 
 - Biroul urbanism, amenajarea teritoriului şi investiŃii 

 
BRAD, 18.07.2008    

      PREŞEDINTELE   DE ŞEDINłĂ           
                                  Costina Ionel Zeno                               
                 Contrasemnează 
             SECRETAR 
                                                                       Epure Agnes  
  * sistemul de vot : deschis    
       cvorumul obŃinut:  14 voturi ,,pentru” , 2 consilieri absenŃi (Bereş Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai) şi 1 consilier demisionat          ( 

Potecă Vasilică)  
 


